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  یران یا  یاسرر م  یمجلس، دانشررهاا اماص دررادم و مرکز ا هو  یهاکه به هم  مرکز پژوهش  شررر  یبا عنوان برنامه اول پ  یابرنامه

طرح بحث    نیا  نیآن میدر خصوص جبران خدمات و دستمزد در اس ص پرداختند. نس یبه طرح بحث  انیبرگزار شد، حج  االس ص قنبر  شر  یپ

 :دیخوانیتفاوت اجرت و ارتزام اس  که در ادامه م  انیحج  االس ص قنبر  یاول استدال   هیمنتشر خواهد کرد. پا  یشفاه  ادداش یرا در قا ب  

  یکه خدمات   یبه کسران  ا مال یاز ب  ا  یدر ایاز جانب دو   و    ا مال یاسر  که پرداخ  از ب  نیکه الزص اسر  عر  شرود ا  یامقدمه

 .رندیقرار به  یدر  قه اس م  یمختلف  نیدارند،  ممکن اس  تح  عناو  یحق  ایو    دهندیدو   انجاص م  یبرا

 المال تینوع پرداخت از ب 4

اما چهار عنوان مشررهور را    سررتمیدر مقاص حصررر ن  بندا

 .شمارصیم

  رندیگیم  ا مال یاز ب  یتعداد کیو سرهم:    بینصر   اول

و سررهم اسرر . مث  به عامک و کارگزار زکات    بینصرر   نکهیاز باب ا

را انجراص   یاو کرار  نکرهیمعلوص شررردا و و ا  شیاز زکرات برا یسرررهم

  یسرهاص خرا  ارا ر   عیتوز  ای.  سر ین  نیو مسرک ریو  قط  ق  دهدیم

مسرلمانان    نیب  یبه طور مسراو  دیبود و با  عیشرا  شرتریکه در قبک ب

  ادایسررهم انا م که به سرروارا و پ  هریمثال د  ای.  شرردیم  میتقسرر 

 .دادندیم

به    یگاه  یپاداش اسر  که حاکم و و   ایدوص، درله   مورد

  یو اسرتفادا و ح  انتفاع   ی. چه کاربرددهدیدرله و پاداش م یکسر 

که بعدا    یمقابک اقسرام  نیدرآمد باشرد. ا  ایباشرد چه پول    یاز سرهم

 اس .  یو موسم  یتیعر  خواهد شد، اس  و موقع

با عقد اجارا و عقد    نکهیا یاجرت هسرر  به معن  سرروص

و در قبال    دیایحکوم  و حاکم به اسرتخداص درب  یبرا یجعا ه کسر 

او در نظر   یبرا  یاو جعرا ره  ردیبهاجرت    دهرد،یکره انجراص م  یکرار

دررفوان جمال معروا اسرر  که خودش به    یگر ته شررود. ماجرا

درآمدا    دیا رش  ارونبه اجارا ه  شیدار همراا با شترهاعنوان کاروان

 .کردندیکارها را با دو   و حاکم م  نیبود. ا

رزم دادن به شررکک    یچهارص ارتزام اسرر  به معن  مورد

مقرابرک درررلره و پراداش کره   نی. ایبره کسررر و مراهرانره    یثرابر ، هفته

. اما ارتزام مثک اجرت مداوص اسر  و رقم  باشردیاسر ، م  یموسرم

  یاساس   یهامشرخ  دارد و به شرکک مداوص و روزانه اس  اما تفاوت

 با اجرت دارد.

برا هم دارنرد. مث     ییهراهرا و ترداخرکتفراوت  نهرایاز ا یبرخ

از  قه بحث شردا که    ییجا  کیدارد و هم   بیعامک زکات هم نصر 

شود    یدارد که م  کیداد، هم بد  بینص  شودیهم م  یطیشرا  کیدر  

 از موارد ارتزام داد.  یدر برخ  اینداد و جعا ه داد    بینص

.  س  ین  یمساو  نهایامر در ا  یبعد نسب  حاکم و و   نکته

اسر  که    یجاها و   یاسر . در بع ر   یمتو   امر،  یمواقع و   یدر برخ

  یمباشرر کار  یعنی  یدو تفاوت وجود دارد. متو   نیا  نیدر  قه ما ب

وقف را    یشردا، انجاص شرود. مث  متو   فیطب   روابط تعر  دیکه با

خار  از    تواندیوقف اسررر  اما نم  یکه متو   میشرررنراسررر یهمره م

در همان مو وع انجاص    دیکند. وقف با  یوقف، کار  رایچارچوب و دا

شرود و تسرلط بر آن داشرته باشرد که در همان چارچوب مصررا  

مفتوح عنوا    یسررهاص خرا  را از ارا رر   خواهدیم یشررود. مث  وقت

کره    یاسررر  امرا زمران  یمتو   نجرایپخش بکنرد، ا  نیمسرررلم  نیب

از   یکیانرد کره  اسررر . در  قره مرا گفتره  یو   هرد،زکرات برد  خواهردیم

  س یگونه ن  نیندهد. ا  هریکند و به دنف د  یان  تواندیادناا را م

دادا    یکه هسر  به طور مسراو  یکه حتماً به همه آن هشر  درنف

گونره   نی. و اکنردیکرار نم عیو  قط توز  یر وال  یعنی نیشرررود کره ا

بلکه    اشررد شرردا، مباشررر ب  فیکار و سررهم تعر  کیکه در   سرر ین

 هم بکند.  یتصر ات  تواندیخودش م

 باشد؟ دیافراد چقدر با یافتیحقوق در فاصله

گر ته    ا مال یکه االن از ب  ییحقوم و دستمزدها  عمدا

با   ای  یهزار نفر بخش عموم  600و    ونیلیسررره م  نیدر ا  شرررودیم

  نیب  یااند که عقد اجارااجرت درسرر  شرردا   یاز طر  ایارتزام و  

 دو   اس .  ایو حکوم     نهایا

وجود دارد.    یاسرتدال   هیکه ذکر شرد، سره پا  یامقدمه  با

که بر اسرراآ آمار    ی ادررله درآمد  نیاسرر  که ا  نیادررک اتهاص ا

  ونیلیم  18  هانیدردرد ا 5سرازمان برنامه و بودجه، به    99اسرفند  

به باال دادا    ونیلیم 32هزارص دردررد،   5به     شررود،یبه باال دادا م

در تعداد    یونیلیو شرش م  یونیلیکه کف سره م  ی. در حا شرودیم

 .شودیم  داینفر پ  ونیلیم  کیبه    کینزد  یباال
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و    سر ین  ی ادرله، اسر م  نیاسر  که ا  نیدرحب  ا  ادرک

  کسرانی  یمطل  به معنا  یتسراو میگویبه هم شروند. نم  کینزد  دیبا

ها  که تفاوت  یسراز  کسرانیو    یجور هم تراز  کیمطل   اما    یسراز

 .س ین  االن  یارهایتفاوت هم مع  یارهای احش نباشد و مع

اسرر  که کمک    هیاسررتدالل سرره پا  کیما    اسررتدالل

اسرتدالل    کیاز    هیمسرلله مشرخ  شرود. در واقع سره پا  کندیم

از آنچه    شرتریب  هانیاز ا  کیاسر  که مفصرک اسر  و مسرتندات هر  

 وجود دارد.  کنم،یاشارا م

 اجرت و ارتزاق تفاوت 

اسررر  کره مرا بره کرارکنران و    نیاسرررتردالل اول ا  هیر پرا

دو ر     م؟یو کجرا ارتزام برده  میحکومر  کجرا اجرت برده  یهراطرا

خود کند و با عقد    ریرا اج  یکار رما اسرر  که کسرران  کیبه سرران  

که کارگزار او    یکند و کجا کسرران نییرا تع  یآنها حقوق  یاجارا برا

  دیر کره برا  سررر یدو چ  نیو تفراوت ا  اریر هسرررتنرد و ارتزام بردهرد. مع

 ود؟مشخ  ش

 ی عنیکردن،    هیر و تنب  یحردگررار  یبره معنرا  "دیر تحرد"

جعرا ره    ایر . اجرت متعل  عقرد اجرارا و میکن  نییاجرت و ارتزام را تع

شرررود، مزد و   نییتع  دیکار دارد. کار با نییبه تع  ازمنردیر اسررر  و ن

کار    یمعلوص شررود. به ازا  دیهم با غهیمدت )در حا   اجارا( و درر 

 ی عنیاسرر .    یمهم  یزهایتما  نهای اعک. ا  ینه به ازا  شررودیدادا م

عقد    م،یخواهیکار را م  نیا  نکهیو ا  شرودیم  دایشرخ  د  یکار نوع

  عهیدر مسررتندا شرر   ی. مرحوص نراقشررودیآنها بسررته م  نیب  یااجارا

مو روع را گفته اسر . جعا ه هم تنها اخت ا    نیا  67ص   17جلد  

 با هم ندارد.  یتفاوت  چیشان هبا آن دارد و اال ادک  یاندک

بحث سرررر توا      یعنیمنوط به نظر حاکم اسررر     رزم

  ریمسرلله کنند. به تعب  کیبر سرر    یکنند، چانه زن  یترا ر   سر ،ین

که اگر عقد    ی. در حا سر ین  یاسر  و متو   یحاکم بر آن و   هرید

 به مستندات عمک کند.  دیو با  شودیم  یشد، حاکم، متو   یااجارا

اسررر     نیا  نرد،ی رمرایم یکره مرحوص نراق  یترمهم نکتره

گو در  اذان  یاگر برا یعنیکار.    ینه به ازا  شررودیکه به  اعک دادا م

ا مرال ارتزام     یر و از ب  شررردایانجراص نم  هرانیگررشرررتره را  یایر دن

با    ندیبهو  آمدندیو نم  کردندیبه درروت و  حن توجه نم  کردند،یم

  یهر یو اگر طور د میدهیم  پول  نقدریدرروت و  حن ا  نیا  توجه به

در مح ت و شررررع،    یزیچ  نیآدص و بودن چن  نیبود کمتر. خود ا

.  یقا رر   نطوری. هممیدهی اعک پول م  نیدارد و ما به ا   یمو رروع

هسر  نه حجم    یقا ر   نکهیدارد و ما به عنوان ا   یمو روع  یقا ر 

  مییکه بهو  سر ین  نیو ا میدهیکردا، ، پول م  یکه بررسر   ی اپروندا

و اجرت ا مثک    شرودیدر روز چند تا پروندا اسر  و چه قدر م  دتاًعا

 .میآن قرار بده  یبرا

  ی. وقتسرر یچ  زیاسرر  که  ررابطه تما  نینکته مهم ا

که    سر ؟یچ  زی رابطه تما میکن  یبندرا طبقه   یمصراد  میخواهیم

هستند و چه    یاجرت  ییکه چه کارها میکن  یبندبر اساآ آن طبقه

 .یاز نوع ارتزاق  ییکارها

و     134درفحه   8در کتاب مبسروط جلد    یطوسر  خیشر 

  هرید  یبتوانرد از طرا کسررر   یکره کسررر   یهر عمل  نردیگویم 161

انجاص    هر،ید یکه از طرا کسررر   ییتبرعا انجاص دهد، آنجا  ای  یمجان

اجارا هم  جا ز اسر  به شرکک عقد    یدادن به درورت تبرعا و مجان

. اگر  دیکنیاسرر . مث  شررما خودتان  باآ خودتان را اتو م  زیجا

. خواهر و مادر  کنمیآمد و گف  که من  باآ شررما را اتو م  یکسرر 

  نیشرما تبرعا آمد و ممکن اسر  هر روز  باآ شرما را اتو کنند. هم

از    سر ،یخودشران که ن  ی. برادهندیکارها را از طرا شرما انجاص م

  دی توانی. شما مرسدیآن به شما م  ریو خ  دهندیمطرا شما انجاص  

شرما اجارا بشرود و در قبال    یکه برا  دیاتو بخار بده  بهتان را   باآ

 .رندیاز شما به  یبسته شود و پو   یاکار اجارا و جعا ه  نیا

 است؟ ریبه غ یقابل واگذار ییکارها چه

.  پختنرد یمرادران و خواهران مرا در خرانره نران م  میقرد  در

کار را    نیما ا  یبرا  یشرد و به درورت اجرت  دایکار را اگر نانوا پ  نیا

که    ییاسر  که هر جا  یطوسر  خیشر   اریمع  نیکرد، درسر  اسر . ا

اس ، پس به دورت    زیبودا و تبراعا آن جا  هرید  یکار از طرا کس

 اس .  زیهم جا  یاجرت

دو قسم اس .    میدهیمان انجاص مخود  یکه برا  ییکارها

رسرد مثک نماز خواندن که نفعش    یقسرم نفعش به خودمان م  کی

و نماز واجب خودمان    سرر ین  نیرسررد و نماز وا د  یبه خودمان م

قسرم نه در اجرت و نه در    نی. ارسردیاسر  و نفع آن به خودمان م

مث     د،یدهیم  نجاصخودت ا  یکه عمک را برا  ییارتزام اسر  اما جا

.  رسرد یم  ریبر شرما الزص و واجب و مسرتحب اسر ، اما نفع آن به ا

اجرت گر   و    شرودینم  نجایدر ا  دیگویم  یطوسر  خیشر   نجایدر ا



3 

 

در هر دو تا،    شرود،یمعلوص م  زیکه تما  نجاسر یارتزام گر  . ا  دیبا

از    یکیاز طرا خودت و   یکیامرا در    رسررردیم  یهرینفع کرار بره د

 اذان گفتن، خ  ر  کردن و ق ررراوت  اسررر . مث  یهریطرا د

اذان م  یکردن. مث  کسررر  از طرا خودش    د،یر گویکره  اذان را 

خودش اسررر  امرا نفع آن بره کرک   یدارد برا  یو اگر ثواب  دیر گویم

ق راوت    ایکه وق  اع ن نماز را بشرنوند.    رسردیآن کوچه م  یاها 

و اگر    نداسر ، واجب اسر  که ق راوت ک هیکه  ق  یکردن بر کسر 

به او رجوع کردند، واجب اسر  که ق راوت کند. اگر    ایب شرد  منصرو

که به خودش    یدر حا   رسررردیم  یهریق ررراوت کند نفع آن به د

 خودش بهرارد.  یرا به جا  هرید  یکس  تواندیواجب اس  و نم

  نیهم  دیبهو یکه ممکن اسر  کسر   نجاسر یمهم ا  نکته

  کیحکوم  را به عنوان   یعنیجا هم از طرا حکوم  انجاص بدهد  

هم از طرا   یکه قا   می. مث  عنوان کنمیکن یتلق  یشخ  حقوق

و عمرارت و خ  ر  هم از طرا    دهردیحکومر  کرار را انجراص م

.  سرتندیاز طرا حکوم  ن  نهای. اسر ین  نهونهیحکوم  اسر . ا بته ا

  یکه ممکن اسر  کسر  دیاز حکوم  هسرتند. دق  کن  یجز   نهایا

را از طرا حکوم  انجاص دهد مانند همان درفوان جمال که    یکار

  ایو    کندیم  زیکاروان حج تجه  یرا برا  ییاز طرا حکوم  شررترها

تا راا را نشران    شرودیم  ریحکوم  اج ایکه از طرا سرااا    یراا بلد

که خود    ی. اما منادرربرندیگیقرار م  جرتدر مو رروع ا  هانیدهد، ا

که از  فظ »از طرا    سررر یاز حکوم  هسرررتند، درسررر  ن  یجز 

  یز ی چ  یخارج  ی. چون حکوم  در معنامیحکوم « اسرررتفادا کن

  رای. ا بته در مورد داس یبه جز عمارت و خ    و ق اوت کردن ن

خود حکوم     نهایکه ا  میدانیقدر م  نیباشرد، اما هم  ییهاآن بحث

در  فظ عاص    ایق ررات و عمال    ن،رایاز آن هسررتند. ام  یو جز   وداب

از حکومر  و عرامرک حکومر  هسرررتنرد و بره    یجز   "رانیمرد"آن  

به    یزیدر حوزا ارتزام هسرتند. و حاکم چ  نهایحتما ا  ک،ید   نیهم

 .س ین  نهایاز ا  ریا

: و متى ما  ندی رمایم  هیدر کتاب ا نها  یطوسررر   خیشررر 

  ری و ا ق را  و ا  ةیمن أمور ا سّرلطان من اممار  و ا جبا  لایتو ّى شر 

على ذ رک اررزام. اگر    قبرکی   برسآ أن    ات،یر ذ رک من أنواع ا وال

از    رد،یاز امور سرلطان را برعهدا به  یزیشرود و چ  یهرجا تو   یکسر 

ندارد که در مقابک آن ارتزام    یکا اشر   رایخرا  گر تن، ق راوت و ا

 اس .قبول کند که مقابک اجرت  

  یکیرا به جه  نامه رسراندن    یپسرتچ  تواندیم  حکوم 

کنرد.   ریخود را اج  ریسرررف  توانردیخود کنرد امرا نم ریاج یهریبره د

باشررد و    ریاج  تواندیرا ببرد و نم  یغامیقرار اسرر  پ  ریچون سررف

از شررعب حکوم  اسرر  و حتما در زمرا ارتزام   یکیسررفارت خود  

اجرت و جعرا ره داد.    هبر   توانیزبرا ره را م  یآور. جمعردیگیقرار م

مقدار اجرت و    نیکند ا  یآورشرهر را جمع  یهاکه زبا ه یمث  کسر 

از   یکیحکوم  اسرر  و    ندای. اما خود شررهردار نمامیدهیجعا ه م

 .شودیارتزام محسوب م  کیو ذ  شودیشعب عمارت م

به آن    دیاسرر  و با  کیبار  اریدوص اسررتدالل که بسرر   هیپا

کجاسر  و تا    یعمارت و حکمران  نیا  رایاسر  که دا  نیادق  کرد،  

  شرررودیکارگزار حکوم  محسررروب کرد. از کجا م  توانیکجا را م

تا کجا کار از طرا    هرید  یدق  ریبه تعب  ای  ریگفر  اسرررتخداص و اج

 .ابدییمعنا م  یهریخود اس  و از کجا از طرا د

  یکی میمواجه هسررت  زیبازار کار و خدمات با سرره چ  در

و ... دوص    یسروپرمارکت  ،یخود مکاسرب و مشرااک هسرتند. آهنهر

که    یو کسران  سرازهانی. ماشر سرازندیمشرااک را م  نیکه ابزار ا  یکسران

  ا یر در ر  ا ،یر . جنراب دررراحرب رسرررازنردیخردمرات را م نیابزار ا

  ای. بلکه  سرتندین  شر یخود نظاص مع  نهایا  ندی رمایا مسرا ک شران م

جا،    نیمقدمه مقدمه هسرتند. سروم  ایهسرتند    شر یمقدمه نظاص مع

 .شودیم  یو بسترساز  یگرارمشااک قاعدا  یاس  که برا  ییجا

  ری نظ  ییهاپارا نظاص اس . خردا نظاص  کیس م ،    نظاص

مختلف سرر هم    یهاو نظاص   ینظاص آموزش، نظاص هدا   ،ینظاص امن

. با  کنندیم  یگرارو قاعدا  یگرارکیر  ،یآن مشرااک بسرترسراز  یبرا

اگر    یعنی.  ردیگینظراص معراش بنردگران خردا شرررکرک م هرانیکمرک ا

  کیر قبرک از خودش    ،بخواهرد در مطرب خود طبرابر  کنرد  یدکتر

هر نوع    تواندینم  یشردا و هر کسر  فیتعر  ینظاص سر م  دارد، علم

ب داشرررتره براشرررد.  مجوز و مجوز مطر  دیر کنرد. برا جیرا را  یپزشرررک

شررردا، نظراص دارو دارد، سرررازمران دارو و اررا دارد،    ی گررارقراعردا

نظاص و    نیدارد. ا  یخاص پزشرک  زاتیدارد، تجه  یدانشرکدا پزشرک

هم گسرتردا و بزر  اسر ،    اریکه بسر   شرودیم  یکه متصرد  یکسر 

 .کندیمعاش را درس  م  یهانظاص

واجب  "هسررتند.  ینییتع ینیواجب ع   یبر حاکم  نهایا

 ی عنی  "ینییتع"  مییگویم  یو وقت  سرررتنردین  ییکفرا  یعنی  "ینیع

حد    نکهینظاص سر م  باشرد. حاال ا  دیبا   ی. حاکمسرتندین  یرییتخ

  یکک پزشک   م؟ینداشته باش  یخصود  یما پزشک  ایآن تا کجاس ؟ آ
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  ایدن  یجا چیه  ا؟شرد  یگرارکه قاعدا یهمان اقل  ایباشرد و    یدو ت

باشرد. در آخر کار    یدرفر تا درد آن خصرودر که   شرودینم  ا  ی

اسررر  و در آخر نظراص سررر مر  را    یتیحراکم  شیهرایقراعردا گررار

ممکن اسر  دو   کوچک    یی. حال در جاکندیم فیتعر   یحاکم

داشته    یهرید  یاد  مبناها  ایشردا باشند،    یخصرودر   یشردا و مابق

و به ادرک   کندینم  ی رق  د،یبکن  نتخابا  ییباشرند.  ع ً بر هر مبنا

 .زندینم  یابحث  ربه  نیا

اسررر . ادرررک    نطوریهم هم   یخصررروص نظاص امن  در

. مث  در  دهردیانجراص م   یر را حتمراً حراکم   یر نظراص امن  یگررارکیر ر

  نکرهی ردرال. حراال ا  سیپل  کیر و    میدار  یا تیر ا  کیر   سیمرا پل  کرایآمر

  کیو ر  نیینه، تع  ایداشرته باشرند    سیهم پل  هایشرهردار  ییجا  کی

ها  هر خردا نظاص یاسر . در مورد د  یتیمسرلله حاکم  کی  اشیگرار

به جز   یو کسر   شرودیاسر  و بر حاکم واجب م بیترت  نیهم به هم

  نکهی. دوص اسرر یانجاص دهد و در حوزا ا راد ن  تواندینم یاو کسرر 

  دی بکند و بهو  هرید  یهمزمان کار  تواندیاسرر  و نم  ینییواجب تع

سرر م .  سرر م ، سرر م     یجا آوردص به   یشررما امن  یمن برا

 خود را دارد.  یاهم ج   یاس  و امن

  نجایبر حسرب مشرااک مختلف ا  میریمبنا را بار  نیا   اگر

خود مشررااک را هم    ایتا کجاسرر ؟ آ  نیا  رایاخت ا اسرر  که دا

  یخصرودر   یو مدرسره به معنا  نیمعلم  ندیگویم یبع ر   رد؟یگیم

  یتینظاص آموزش حاکم  یگرارکیادرک ر  مییبهو  ای.  مینداشرته باشر 

مبنا را    دو  نیاز ا  کیهم باشررد. هر    یاسرر  اما مدرسرره خصررودرر 

  یبیدوص اسررتدالل اسرر  آسرر   هیبحث که پا  نیبه ادررک ا  میریبار

ح  مخلوم شرد و علم    یزیاگر چ  دیگویم  یانصرار  خی. شر زندینم

   ی م کیکه    زنندیم  یمثا   کیکه ح  مخلوم اسررر .    میداشرررت

ح  دارد که او را د ن    هریاسررر  و او بر مسرررلمانان د  نیزم  یرو

که جاهک به احکاص اس ، از جانب خداوند ح  دارد    ی رد ایکنند.  

  نجایکه ح  مخلوم اسرر ، ا  ییکه به او احکاص را نشرران بدهند. جا

  کیر اجرت گر ر . در دادن ح     توانیدر قبرال پرداختن ح  نم

 اجرت گر  .  توانیمخلوم نم

اشرکال گر تند از جمله    خ،ینظر مرحوص شر   نیبه ا  یبرخ

شردا   حیح  تصرر  دیح ، حداکثر با  نیکه گفتند ا  یمحق  ادرفهان

  یمختلف  یازهایاز مواقع که ما ن  یاریباشرد و اال خب در بسر   یشررع

  نیباشررد. ا  یح  شرررع  دی. بلکه بامیبه ارا و امثا هم دار  ازیمثک ن

از مشررااک را هم در    هرید  ید برخیمبنا با  نیبر ا  م،یریقاعدا را بار

  دی آیم  شی. سروال پسر ی. چون اجرت ممکن نمیاوریارتزام ب  رایدا

   یاز ب  رد،یبه  تواندیاجرت از ا راد نم  سرر ،یاجرت ممکن ن یوقت

  یمصرا ح عموم   ی. چون براردیبه  تواندینم  یاو    یا مال هم به طر

رد و از  یبه  توانردیاجرت نم  یاز طر   رایز  م؟یاسررر . چره کرار کن

ا مال     یارتزام از ب  دیکه با  نجاس ینفقه بر او واجب اس . ا  یر ط

 باشد.

اسر  که در بحث     یجه  حا ز اهم  نیمسرلله از ا  نیا

از چه    دیبا  نیو معلم  شرودیو امثا هم، راا باز م  یرانتفاعیمدرسره ا

ما در   یتمدن  یهااز دورا یباشررند. چون مدرسرره در بع رر  یلیقب

نبودا اما    یاز شعبه حکمران  یبودا و جز   یگرشته، در نهاد اجتماع

   ی بودا اسررر  نره از طر  ا همموقو رات و امثر    یارتزام آن از طر

 گر تن اجرت.

اسررر  کره   نیا  م،یریگیم  کیر کره در حرد تمث  یاجرهینت

از وزرا ،    ریزمرا هسرررتنرد، ا  نیاز حکمرانران کره داخرک ا  یتعرداد

و     ینههبان، مجمع تشخ  یچند گانه، شورا  یجمهور و قوا  سیر 

  نیکک در ا  ریهزار معاون مد 27کک و     ریمد  س یهزار  و دو 4.. ،  

هسر . حدود    یمران. چون شرعب حکوم  و حکرندیگیزمرا قرار م

  نینظاص سر م ( وارد ا  یجا  نیتر  ی)ادرل  مارسرتانیب  سیهزار ر 

جنس    نیاز ا  یهریادارا و موارد د  سیهزار ر   66  شررروند،یگروا م

دسررته قرار    نیداخک ا م،یسررتیها نکه در مقاص شررمارش کامک آن

 .رندیگیم

 رانیپرداخت حقوق به مد ینیقاعده د

  کیبه    میتوانیاسرر  که ما نم  نیسرروص اسررتدالل ا  هیپا

ارتزام و    زانی. حاال ممیارتزام بده  دیبا  میا راد، اجرت بده  یسرررر

  یدر مکاتب و جاها   خیاسرر ؟ همانطور که شرر   قاعدا ارتزام چقدر

اسررر  کره ادرررک در عردص خر  کردن از   نی رمودا، قراعردا ا هرید

  یچون برا   ا مال یب یعنیادررک مهم اسرر     نیاسرر . ا  ا مال یب

  ییجا  شرودیبودا، ادرک بر عدص خر  اسر . اگر م  یمصرا ح عموم

با پول کمتر، پول    شررودیو تبرعا کار کرد و پول نداد، اگر م  هانیرا

  یفیاز انردازا، حرمر  تکل شی. حرمر  خر  کردن بدیر نرده شرررتریب

  نی را مومن ینهج ا ب اه اسر  ام  126که در خطبه     یتیدارد. در روا

رَااٌ  رٌیحَقِّرهِ تَبْررِ  رِیْاَ  یإِعْطَراَ  ا ْمَرالِ  ِ"نرد  ی رمرا  یم   یعنی  "وَ إِسرررْ

و اسراا بودا و حراص    ریاز ح  خودش، تبر  ریدر ا  ا مال یبدرا  

که مرحوص درردوم در ا خصررال جلد    یهرید   یاسرر . روا یفیتکل
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و  ادرله    دیها را بتراشر قلم  نکهیبحث ا کیاند، ذآوردا  310ص    کی

ا مال     یکه منظور ب  نیکه اموال مسرلم  شرودیم  قکن  د،یرا کم کن

اسر ، تحمک  ررر رسراندن و  ررر خوردن را ندارد. که  قها از آن  

  یکسر   ی رمان را برا یهم حکم و رع یعنیاسرتفادا  رمان کردند.  

 .یفیو ع شدا و هم حرم  تکل  کندیم  فیکه ح

   یاز ب  میخواهیکه م  ییقاعدا که گفته شرد آنجا  نیا  با

 م؟یبده  هانیو به ا  میا مال بردار   یچقدر از ب  م،یا مال بده

. در عهدنامه ما ک اشرتر به  دیدق  کن ریسره تعب  نیا  به

به    ریدر ا فهرسر  هم آمدا تعب  یطوسر   خیمعتبر از طرا شر    یروا

به    دیگویو م  شرماردیآمدا اسر . کارگزاران را م  "صرلحهیما"قدر  

  هرید  ییکه آنان را به در ح کند و به سرامان کند. در جا  یااندازا

که  باآ راح     یزمان یعنی.  دیگویرا م  رْزاماالْ  هِمُیْاَسْربِْْ عَلَ ریتعب

 باآ آراسرته، و متناسرب با     یو نه  باآ  راخ  دای باآ، و نه چسرب

  ا تنیداشررته باشررد. به اندازا سررامان    یشررسن و کرام  انسرران

راح  متناسرررب با شرررسن    یزندگ کیکه   یاازاو به اند  اشیزندگ

  ریتعب  نیا حاظ شررود.    یانسرران  یهاخود داشررته باشررد و کرام 

 مفهوص وجود دارد.  نیا  کیهم ذ  یهرید   یعهدنامه اس . ا بته روا

 

 "هیقدر الکفا" قاعده

در ا ق را  و ا شرهادات    یانصرار خیکلمات  قها مثک شر   در

  یعنیشررردا اسررر .   ریتعب  ا مال یاز ب  "هیقدر ا کفا"به    105ص  

کره از    سررر یمعنرا ن  نیبره ا   یر کنرد. کفرا   یر کره او را کفرا  یقردر

او     یبه اندازا کفرا  دیر بلکره  براآ و خانه او هم با  رد،ینم  یگرسرررنه

 باشد.

اگر به ادرک    داشرتند،  یقانون اسراسر   نیکه متفکر  یریتعب

مراکرات اگر مطا عه شررود، آنجا مرحوص   کیرجوع شررود در ذ  157

پردازد تا    یبه او م  از،یدو   به مقدار ن  ندی رمایم  یبهشررت  دیهشرر 

 سبب نشود که در او نفوذ شود.  یما   ازین

کلمات اسرر .    نی)ع( هم شررارح ا  نیا مومن  ریام  رایسرر 

  یقا ررر   یبرا  دیگو  یکه م  ییمث  در عهدنامه ما ک اشرررتر در جا

در آن طمع   یاو درسرر  کن که کسرر   یبرا یو شررسن  ریبه  یراحت

  یقا ر   حیا قات خود چه کردا اسر ؟ شرر  ینکند، خودش با قا ر 

  یها و زمان یاول تا بعدا دورا مروان  فهیبود از خل  یسال قا   60-70

سررخ    هیکه  ق  یحل  سی)ع( آمد، او بود. ابن ادر  نیرا مومنیکه ام

  نیآوردا اسر  که ا  178اسر ، در ا سررا ر، جلد دوص ص    یپسرند

  1200  یسا  یعنیدرهم،    100  یقبک ماه  یخلفاپرسابقه از    یقا 

)ع( کره    نیرا مومنیگر ر . ام یگنردص م  دایر هم جر  یدرهم و مقردار

که از زمان    یدرهم رسررراند. در حا  500  به  1200  یآمد، از سرررا 

  دایپ یتحوالت  یآمدا، زندگ  ریدورا که ح ررت ام  نیاول تا ا  فهیخل

  ییو ابتردا یحا   گلها از  دورا آراص آراص خانه  نیکردا اسررر . در ا

شررردا بود و و رررع    دایر پ  یو گچ  یآهک  یهراخرار  شررردا و خرانره

  500به    ادرهم ر  1200)ع(    یبهتر شرردا اما ح رررت عل  هایزندگ

شان  مفسر قول  شان،یعمک خود ا  دی. دق  داردهدیدرهم کاهش م

در    ایپرداخ  شررود،   صررلحهیکه به قدر    شررانیا ریاسرر . پس تعب

  یخواه یانرد کره هرچره مکج برداشررر  کردا یبرخ  یمورد قرا ررر 

  هاایکردا بودند را کاسر . ا بته جا  بیکه تصرو یاز ق را رقم  د،یبده

  ایر در آن طمع نکنرد.   یکره کسررر   ردیگیآن در نظر م  یبرا یمعنو

نهج ا ب اره   3کره نرامره  دیر خر  ینرارید  80خرانره    کیر  شرررانیا یحت

 اس .  ییبایاز آن اس . نامه ز خیتوب

باا قاا اا  نیرالمومنیام  برخورد القضااات    ی)ع( 

 حکومت

اکنون هسرتند در    دیکه از مراجع تقل  یاهلل سربحان   یآ

  دی گویم 152-151ص   کیکتاب نظاص ا ق رررا  و ا شرررهادا جلد  

  سرر ،ین  یادیچندان ز یرقم  نارید  80)  زیآم  خینامه توب  نیا  کید 

و    بیخانه مجلک و عج  یلیسررکه اسرر ، و در آن زمان خ  80معال  

  ین عل  که با حقوق ینامه را نوشرته؟ به ا  نی( چطور اسر ین  یبیار

دعوا    نیدرهم و ح  نرداشرررتره کره از طر   500دادا    یکره بره او م

درهم   500کرد کره من مراهرانره    دایر مقردار مظران پ کیر   رد،یاجرت به

نامه    نیا  ثیح  نیخرد و از ا  یم  ینارید  80و او خانه    دهمیبه او م

 نوش .  یرا ح رت )ع( خطاب به و  زیآم خیتوب

متعارا در نزد ما چقدر اسر  که باالتر از    یزندگ  بایتقر

بِْْ عَلَ ریحد  قر باشررد و تعب   نکهیو ا  ادیاالْرْزام درسرر  درب  هِمُیْاَسررْ

  10باشرررد. اگر    غهیدر م ررر   نکهیباشرررد نه ا  یدر راحت  اشیزندگ

اگر بچه    تومان باشرد.  ونیلیم  12تا   11  نیخط  قر اسر  ب  ونیلیم

  م یتوان ا ررا ه کرد. در تهران قیم  یا ررا ه شرردا خب مقدار

مسرکن کمتر اسر .    م یق  هرید  ییاسر  و در جا  شرتریمسرکن ب
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  یسراز   کسرانیعل     نیها را  حاظ کرد و به همتفاوت  نیا  توانیم

  یا هرا، بره گونره تفراوت  نیعنوان کرد. امرا قطعراً ا  توانیمطل  را نم

  هکه  از ق ررا ب  د،یبده  ونیلیم  18که به پنج دهم، دردررد    سرر ین

از    یا. و به دسرتهکنندیا مال م   یکه ارتزام از ب  دهندیم  یرانیمد

  نیکه ا  دیر بده  ونیلیم  7-6و    ونیلیم  5  ون،یلیم  3کارمنردان دو    

حقوم و    یبرابر  7منطقره    نینخواهرد بود. بنرابرا  یرونرد، اسررر م

  یبرابر   21و    15چه رسررد به جواز   ندارد،    یدسررتمزد جواز درسررت

حقوم و دسمتزد دادر شدا    یاز شورا  یهریاز مجلس و د  یکیکه 

 اس .

در   نکرهیقرابرک توجره اسررر . نخسررر  ا نجراینکتره ا چنرد

ها، مث  طب  آمار  حقوم  نیشرتریکه از ق را ب  یدو ت  یشررک  ها

اشرکال کند    یبه باال، در آنجاسر ، ممکن اسر  کسر   30  یهاحقوم

نمونره دارنرد. مث     یدر بخش خصرررودررر  یدو ت  یهراکره شررررکر 

هم    یاسرر ، اما نمونه آن در بخش خصررودرر   یدو ت  یشررهاهیپاال

هم همراننرد بخش    یدو ت شرررهراایپراال  رانیدارد. پس بره مرد جودو

  کیدو   االن به عنوان   یعنیپرداخ  شرود.    کسرانیهم   یخصرودر 

را ادارا    شرررهاایپاال  آن از طرا دو  ،  رعامکیکار رماسررر  که مد

  دار،هیهم از طرا سررما  یبخش خصرودر   ریمد  نیچنانچه ا  کندیم

مابه    تواندیم  هرید  ریمد  انندم  ریمد  نی. اکندیرا ادارا م  شررهاایپاال

  50او هم    رد،یگیم  ونیلیم  50  رونیب  ری. مثرک اگر مردردیازا  به

از حکوم     ییهاشعبه  هانیکه ا  شودیاستدالل م  یری. به تعبردیبه

در بخش    یدارند. وقت یدر بخش خصرودر   یهیچون شرب  سرتند،ین

  نجایو ا  دیآیبه حساب نم  یحکمران  یاز اجرا  میدار  هیشب  یخصود

طور اسر . چون   نیدرسر  اسر ب بله هم  یپرداخ  به درورت اجرت

مشرررکو     یحتمرا وقت  میبرده  ا مرال یر قرار اسررر  اجرت را از ب

و شرراخ  که اجرت    اریبه مع  دیبا  م،یهبد  دیکه چقدر با  میشررویم

  رانیبحرث مد  نجرایکه ا  دییر . دق  بفرمامیا مثرک اسررر ، مراجعره کن

 اس .  ب بخش مورد مو وع دح  نیبلکه خود ا  س ،ین

 یهمانند کارمندان بخش خصوص یدولت  کارمندان

و    یو کرارخرانجرات دو ت  یو کرارکن بخش دو ت  کرارگر

  یبانک دو ت یعنیکه مابه ازا  آن هم هسرر ،    یدو ت  یهاشرررک 

ما هم    ندیبهو  ی. پرسرنک بانک دو تمیهم دار  یبانک خصرودر   م،یدار

بود، به سررا    ییاگر رقم باال  نجای. در امیریبه  یمانند بانک خصرودر 

و    یشررک  دو ت 371 یعنی.  میرو  یکه اجرت ا مثک اسر ، م  اریمع

اجرت ا مثک را    دیبا  انجیا  میکه دار  یدو ت  یهابانک و موسررسرره  9

خود    ریبه کارمند و نه مد  یبخش خصررودرر  مینیبب  دی. بامینهاا کن

که مخابرات را واگرار کردا    ییهااز قسم   ی. در برخدهدیچقدر م

و    یقرارداد   هریو قسرم  د  یقسرم  از مخابرات رسرم  کی  م،یبود

  یحقوم کم  هرایمرانیادارا پ  کیر اترام و    کیر بود. در    یمرانیپ

وا ررح اسرر     نی.  اگر تندیم  یادیحقوم ز  هایو دو ت  گر تندیم

کره از    میداریا مرال بر م  یر کره ب  ییکره خ ا عردا ر  اسررر . آنجرا

  دی با  میتوانیق ررا  قاعدا در آن اسرر  که خر  کمتر باشررد و تا م

براالتر نسررربر  بره    یهراوتحقوم براالتر و تفرا  م،یکمتر از آن بردار

  ونیلیم  4تا   3  ییهادر سرال  .کنندیرا پرداخ  م  یبخش خصرودر 

حداقک حقوم    یداشرتند. االن کارگر بخش خصرودر  یا تیتفاوت در

کارگر   کیرا دارد. چطور    ونیلیم  4 ای  3حداکثر    یعنیو دسرتمزد  

  یدو ت  یهااز شرررک   یتومان در برخ  ونیلیم  20  یدر بخش دو ت

  ،ی دو ت  یهاکارکن و کارگر شرک   یا درس  اس ؟ برای. آردیگیم

که از    دهندیم  یاجرت ا مثک اسر . هرچه در بخش خصرودر   اریمع

بخش   ای.  دیبازار اسرر ، انجاص بده  یق ررا بخش عر رره و تقا ررا

.  د یاوریب  نیرا پا   یبخش دو ت  نکهیا ایو    اورندیرا باال ب  یخصررودرر 

 کارگر و کارکن اس .  یبرا  نیا

 جداست یو حکومت یدولت رانیمد حساب 

حرا که در    نیاسرر  هم  رانیدوص در مورد مد  اشررکال

  رانی. اگر مرددییر هم بهو  رانیدر مورد مرد  دیر زن  یمورد کرارگران م

  یبخش خصرودر   ریمد  رد؟یهم  به  یدو ت  ریمد  رند،یبه  ونیلیم  50

مث     ایو    ردیگیتومان م  ونیلیم  50  یبخش خصرودر   شرهاایپاال  ای

  30  یباال  یهامرق  هر،ید  یادررب ادررلمن  ای  یدو ت  ریبانک ا  ریمد

  نجرایهم بردهرد. ا  یبرانرک دو ت  دیر . پس برارنردیگیتومران م  ونیلیم

از ق را مو روع برعکس اسر   چون از شرعب عمارت و   مییگویم

دو   بودند و    ریآنها اج  یاسر . در بخش کارگر  یمو روع حکمران

  یرا ادارا کنند. آن را جز    شهاایکردا بود که پاال  ریدو   آنها را اج

  دهند،یم  ونیلیسرره م  ی. اگر دو تمیاوردیبه حسرراب ن  یاز حکمران

  دهندیم  ونیلیم  10بدهند اگر    ونیلیهم سه م  یدر بخش خصرودر 

بردهنرد و    ونیلیم  15  نجرایا  نکرهیبردهنرد. نره ا  ونیلیم  10هم    نجرایا

  ونیلیم  11 یعنیبه کارگر بدهد.    ونیلیم  4-3  یدر بخش خصرودر 

ران هسررتند در  یا  یهااز خانوادا یمیکه ن  یکارگر بخش خصررودرر 

بره   یدو ت  یهرااز شررررکر   یدر برخ  نهرایا  یبراشرررنرد و  ی قر و کم
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رقم    یو امثا هم،  کارگر و کارمند عاد  ینفت  یهاخصرروص شرررک 

و ممکن    س یاسکله ن  یرو  شهیکه هم  ی. کارمند عادردیدرش  به

کره   یاریر همران مع توانینم  . امراکنردیدر تهران کرار م یاتراق کیر در 

. چون  میهم  اعمرال کن  ریدر مورد مرد  در مورد کرارگر ذکر شرررد،

از عمارت اسر  و    یاشرعبه  ریاسر . مد  یاز حکمران  یاشرعبه  ریمد

ارتزام باشرد و    دیآن را جدا کرد و عمارت اگر جدا شرد با  توانینم

  ونیلیم 30و   ونیلیم 52اسررر . پس   یر حکم ارتزام بره قردر کفرا

شرررک ( که ما به ازا     371)  یدو ت  یها. شرررک سرر ین  یشرررع

. حاال چرا  میهم دار  یو بانک خصود  شهاایهم دارند، پاال  یخصود

بره    م؟یدهیقرار م  یرا  را در زمرا حکمران  یبرانرک دو ت  سیر  دیر برا

 :کید   4

او را گز .1 برا هر کسررر   میکنیم  نشیمرا    یو 

حراسرر  و حفا     ی. کلمیبند یقرارداد نم

معراملره    نیو ا  میگرراریاو م  یامثرا هم برا  و

از    ی رد اسررر  کره جز   نیخود حکومر  برا ا

 پارا تن من اس .

مر   یوقرتر  .2 مر   کرنرردیاخرتر آ  آقررا   یو    یرود 

حکومر     نردیگویمردص م  شرررود،یم یخراور

که    سر ین  یخورد و برد. مثک بانک خصرودر 

  رار کند و برود.  رشیمد

برا او معراملره    یقرانونهررار در مجرازات اسررر م .3

  یهرا از مجرازات  یکیحکمران کردا اسررر .  

  یانفصرررال از خدمات دو ت  ،یقانون اسررر م

.  ی سرال انفصرال از خدمات دو ت 5اسر . مث   

 قط شرررامک    یانفصرررال از خدمات دو ت  ایر آ

آدص در    نیا  یعنی  شررود؟یم  یادارات رسررم

  ری مرد  توانردیم  ،یدو ت  یهرااز شررررکر   یکی

شرررود؟ قطعراً نره  آن هم جزو انفصرررال از  

 اس .  یخدمات دو ت

برخورد    یقرا ررر  یاو مراننرد خطرا  یبرا خطرا .4

کره    میو هم  توا دار  ثیر . هم حردمیکنیم

باشرد و   یکه مثک قا ر   یو کسر  یقا ر   یخطا

دار از طرا دو   اسر ، اگر خطا کرد  منصرب

کرد کره    یجرار  یحرد یکسررر   ی)نره عمرد( برا

بدهد.   هید  دیخود شرد، با   ردا متوجه اشرتباا

  یبه کسرر   ایرا قطع کردا و   یانهشرر  کسرر 

ا مرال بردهرد.     یر ب  دیر را برا  هیر زدا، د  انرهیر ازتر 

کارگزار بر عهدا    ای یقا ررر   یخطا  ندیگویم

  یبخش دو ت  ریمد  یا مال اسرر . خطا   یب

مواقع    یاری. بسرر شررودیدو   نوشررته م  یپا

ممکن    یتیریمد  ی. خطاشروندیهم م  داانیز

 .رودیم  انیدو   به م  یاس  باشد، اما پا

  نیممکن اسررر  ادعرا شرررود کره هم  نکرهینکتره آخر ا و

بر طب     نردیآیم  یعنی.  میکنیجبران م ایر کمبود را برا پراداش و مزا

  یو    دهندیم  ازیبه قدر ن  ای  صرلحهیبه قدر ما    یدو ت  ریقاعدا به مد

درسر  اسر     نجای. خب در ادهندیپاداش و درله م  هرید  یاز جاها

شرامک قاعدا    دیاما اوال با  اسر ،  زیا مال جا   یکه پاداش و درله از ب

محّکَم بر درله    نیا مال نباشرد، که ا  یو اسرراا و ا ررار به ب  ریتبر

حکوم     هریاس  که محّکَم اس  و بر ادول د  یادل  کی  نیاس . ا

و    یفیکلحرم  ت  یکیا مال و ا ررار آن    ی. که اسرراا در بکندیم

و    زیربه اسررم پاداش ب  میاسرر . و ما ح  ندار  یحرم  و ررع  یکی

کره براز در   میدار  یحکومت  یقراعردا کل کیر .  میباراش داشرررتره براشررر 

کره در    نردی رمرایهسررر ، کره در آنجرا ح ررررت م  53همران نرامره  

ترو،    نیر تررمرحربروب نرزد  حرکرومرتر   یعرنر یر امرر  امرر  و    یهرر  عرزل  از  اعرم 

اَوْسَرطَها  ِى ا ْحَ ِّ وَ اَعَمهها    دیها، باها و پاداشها و دادن درلهنصرب

  یخواه یاگر شرما م  یعنیوسرط ح  باشرد.    یعنیا عَدل باشرد.   ی ِ

  ،ی بده یکسر   کیبه    یزیچ  کی  ،یبده  یریمد کیبه    یادرله  کی

  یکسر   کینه    ،یریحقوم را در نظر به  نیانهیوسرط حقوم و م  دیبا

گردن تو    یوجوب  فرهیهم و   نجرایخط  قر اسررر  و در ا  ریه زکر 

خ ا آن   نی. امیبرده یونیلی رد درررلره چنرد م نیهسررر ، و بره ا

  کیاسر  و قاعدا اَوْسَرطَها  ِى ا ْحَ ِّ را نقک کردا اسر . اما    فیتکل

هسرر  که و ررع حکوم  خوب شرردا، همه را به حد کفاا    یزمان

حرا    میدررله بتوان  نیآن وق  ممکن اسرر  دربارا ا  م،یارسرراندا

 خ ا قواعد اشارا شدا اس .  طیشرا  نیاما در ا  م،یبزن


